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Ĉe la frontpaĝo

Fotoj el la Studsemajnfino en novembro 2015 en 
Wijk aan Zee: 
tri junuloj, 
dueto de harpistoj kaj 
Patkuk-ateliero. 

la fotojn sendis Marijke lathouwers.

dE VIA REdAKTORO

 Ĉi-foje mi atentigas vin, ke vi legu tre atente la 
rubriketon “el mia leterkesto”: enestas eĉ alvoko 
kontribui al la jubilea Uk!
Por la estonto ni jam informas vin, ke estas la in-
tenco ke en la unua duono de 2015 aperos komuna 
numero de ambaŭ Flandra kaj Nederlanda esperanto-
asocioj. Ĉar tradicie niaj revuoj sufiĉe forte malsamas, 
persone mi ege scivolas pri la rezulto. en la somero 
2015 en lille-rijsel, se uzi ambaŭlingvajn nomojn de 
tiu nord-Franca urbo, okazos la 100a Uk. estos do 
grava jubileo de nia esperantujo. espereble fariĝos 
inda festado.

Gerrit Berveling 
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dE lA EsTRARO

Post la jarkunveno 2014 la estraro 
jam plurfoje kunvenis.
intertempe ni fiksis la daton por la 
jarkunveno en 2015.

la jarkunveno okazos la 1�an de 

junio 2015 en la ejo kargadoor, 
oudegracht 36 en Utrecht. Ni pri-
taktos la kutimajn punktojn. la 
plena tagordo aperos en venonta 
Fenikso.

Ni daŭre serĉas novajn kunlaboran-
tojn! Ĉu vi pretas aktivi? Partoprenu 
al estrarkunsido(j) kaj vi spertu 
mem, pri kio ni parolas kaj diskutas. 
la kunvenoj okazos en Utrecht (en 
kargadoor) dum la sabatmateno (de 
10.00 ĝis 13.00 h). 

la venontaj kunvenoj okazos la 

17an de januaro kaj la 7an de 

marto. alia kunveno en la monato 
majo 2015. Ni pretas repagi al vi la 
vojaĝkostojn! kafo/teo kaj kukoj 
senpage haveblaj! anoncu vin ĉe 
ineke emmelkamp.

la 14an de februaro okazos ‘Brain-
storm’-kunveno en Utrecht. Ĉiuj 
aktivaj membroj estas bonvenaj! 
vidu la apartan anoncon pri tiu ĉi 
aranĝo. 

kaj ne forgesu partopreni al la 
studsemajnfino en la bela provinco 
drenthe. Ĝi okazos la 20an, 21an 
kaj 22an de marto 2015.

Ĝis revido,
ineke emmelkamp
info@esperanto-info.nl

El mIA lETERKEsTO

1] Ik hoor net van Marijke dat 

het volgende studieweekeinde al is 

vastgelegd. Dat wordt gehouden 

in Schoonloo, op 20 t/m 22 maart 

2015. Met vriendelijke groeten,

Ineke Emmelkamp

2] Kiu vere aktivas?

Fakte estas Simon Smits, kiu vere 
aktivas informante pri nia lingvo, 
alirante lernejojn kaj instituciojn 
por transdoni informan kaj lernigan 
materialon. lastatempe li ankaŭ al-
vokis por kurso en Goes. imitinda!
Cetere NGGe havas la taskon in-
formi ilei pri ĉiuj kursoj okazantaj 
en Nederlando. Bonvolu do sciigi 
ankaŭ se vi havas nur unu lernanton 
(tio okazas en unu ‘kurso’ al mi!).
kaj la aktivuloj en la komitato de 
Uea alvokas ĉiujn kunpensi pri 
inda Rezolucio por la Centa Univer-

sala Kongreso en 2015 en la franca 

urbo Lille. Ne nepre necesas mem 

partopreni por tamen kontribui!
Fine mi persone petas vin sciigi min 
pri trovitaj ‘falsaj amikoj’, tiuj vor-
toj kiuj ‘perfidas’ nin, kiel ekzemple 
‘koffiemelk’ (kafokremo), kontraŭ 
‘kafolakto’ (koffie verkeerd: pli da 
lakto ol da kafo).
rob Moerbeek.

3] In het novembernummer van 

Esperanto las ik dat ene Johannes 

Markus Mabesoone is overleden. 

Is hij familie van degene naar wie 

het Mabesoone-fonds heet? Dan is 

het misschien interessant iets daar 

over te vertellen in Fenikso. Ineke 

Emmelkamp of AnsBakker weten er 

waarschijnlijk meer over. Zelf heb ik 

geen tijd, er iets mee te doen, loop 

flink achter met plannen en (zelf op-

gelegde)  taken. 

Anneke Schouten-Buys

P.S. Malgraŭ iom da informpatado 
ankoraŭ neniu sciis doni detalojn; 

eble inter nia legantaro iu scias pli, 

ĉu? – Noto de la redaktoro

4] Ĉu vi konas la paĝojn http://es-

peranto.china.org.cn/ ? Se jes, kiel 
vi eksciis pri ili?
(eble komentu pri viaj impresoj pri 
ili kaj pri la decido de la ĉina re-
gistaro publikigi ilin.)
Komentis al tio s-ro Henri mas-

son: Mi fakte mencias ĝin de 
multaj jaroj en mia dokumento 
“l’espéranto au présent” (sekcio 6 
pri informado). estas tre utile sciigi 
pri ĝia ekzisto same kiel pri Ĉri 
kaj ePĈ.http://www.ipernity.com/
blog/32119/324395
Poste komentis s-ro lu Wunsch-

Rolshoven: Mi jam konsciis, ke la 
paĝoj estas ne tre konataj. Estas iom 

mirinde: Lando kun 1,2 miliardoj 
da homoj decidas publikigi siajn 

ĉiutagajn novaĵojn por la mondo 
en Esperanto (inter nur deko da 
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tiu lasta maniero estu farita per la 5 
sensoj. Mozart estis framasono kaj 
li opiniis, ke la framasona stelsim-
bolo, la pentagono aŭ la kvinpint-
stelo reprezentas la 5 sensojn. tiel 
li ligas la 5 tonojn de la dresdena 
ameno al la 5 pintoj de la stelo.                                                                                              
                          

eksciinte tion per televida pro-
gramo, mi tuj pensis pri la espe-
ranto-stelo. kaj, cerbumante pri tio, 
mi subite konsciis, ke la dresdena 
ameno aperas ankaŭ en nia himno 
la espero! Nome en la enkonduko 
(kaj do same en la postludaĵo). kaj 
krome, ke ĝi (almenaŭ en la antikva 
(origina?) kompono kiun mi pose-
das, estas skribita en B#. do ĉu ni 
povas konkludi, ke esperanto tiklas 
la 5 sensojn kaj per tiuj la intelek-
ton, alportante ordigon? amen.

Kees Ruig, Malden

7] Eta novaĵo el Groningen (fine 
de okt 201�).

Hieraŭ nia klubo okazigis ‘open 
avond’. Ni sendis gazetarajn 
mesaĝojn al diversaj gazetoj kaj ra-
dio. Johan Swenker estis intervjuita 
de la groningena radio, kaj la ves-
pero estis menciita en frisa radio. 
venis unu viro, kiu legis pri la ves-
pero en la retejo de esperanto Ne-
derland.
li jam sciis multajn aferojn, kiujn li 
eksciis en nia budo de la drongo-fes-
tivalo! Poste li rigardis en interreto 
kaj trovis la Groningenan vesperon! 
eble li ĉeestos la studsemajnfinon 
en Wijk aan Zee!  do, drongo ne 
estas nur por okcidentuloj!
ineke. 

lingvoj), ekde la 29-a de septem-

bro 2001 - kaj la Esperanto-paro-

lantoj ne ekscias tion dum pli ol 

dek jaroj. Ŝajne neniu esperanto-
gazeto sufiĉe raportis...

5] NGGE informas vin, ke estis 
aldonita nova parto de la lingva ru-
briko ‘alternsemajna ripeto’. Bon-
volu rigardi la retejon de esperanto 
Nederland.

6] dREsdENA  AmENO

Händel unua uzis la dresdenan 
amenon en komponaĵo. tiu ameno 
estas sinsekvo de 5 tonoj (do-re-mi-
fa-sol). li uzis ĝin en B#. ankaŭ 
Wagner uzis ĝin, nome post iom 
sovaĝa parto, kiu esprimas la ĥaoson, 
por esprimi ekantan ordigon. ankaŭ 
Mozart uzis ĝin. li opiniis, ke oni 
ĝuu muzikon en tri manieroj: emo-
cie, spirite kaj intelekte/senteme. 

bRAINsTORmEN!

Af en toe is het voor een organisa-

tie zinvol na te denken over de toe-

komst en wat voor ontwikkelingen 

er in de maatschappij zijn waar we 

op moeten letten. Op 14 februari 

2015 organiseert Esperanto Ne-

derland een bijeenkomst waarin 

we over de strategische keuzen van 

de organisatie praten met het oog 

op de toekomst. Eerst gaat dat aan 

de hand van brainstormen: ieder-

een kan roepen wat zij/hij wil; dat 
kunnen ook de wildste ideeën zijn, 

die op het eerste gezicht nergens 

op lijken te slaan. Daarna worden 

die ideeën dan geordend en nader 

uitgewerkt.  Dan gaat het o.a. om 

vragen over hoe wij het publiek 

informeren, welke doelen we ons 

stellen en welke doelgroepen we 

onderscheiden. Hoe zit het met 

leermateriaal, cursussen, en wat 

doen we om het gebruik van Espe-

ranto te stimuleren. Aan wat voor 

bijeenkomsten hebben we behoef-

te? Welke scenario’s zijn mogelijk 

en hoe kun je daar als Esperanto-

beweging op inspelen? 

 

Datum: 14 februari 2015

Van 10.00 tot 10.30 ontvangst met 

koffie,

Daarna de brainstormsessie, 

lunch, uitwerken van de ideeën. 

Einde 16.30 uur.

 

Locatie: De Kargadoor,  Oude-

gracht 36, 3511 AP Utrecht  

 

Iedereen die actief mee wil doen is 

van harte welkom. Laat even weten 

of je komt. 

Opgeven bij Ineke Emmelkamp, 

via mail: info@esperanto-info.nl 
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REVuOj RIcEVITAj

en la pasinta numero, pro nesufiĉa 
spaco, tiu ĉi rubriko bedaŭrinde 
devis forfali. Ni do nun iom ra-
pide informu vin: Nederlanda 
Katoliko,nr 2 + 3 2014: oni decidis 
fine de 2014 malfondi la unuiĝon; 
Sennaciulo, mart-apr + maj-jun + 
jul-aŭg + sep-okt 2014: frapis min 
artikolo pri “tagoj de ateismo” kiuj 
unuafoje estis organizitaj en Pol-
lando – ke tiulande oni sopiras je iu 
kontraŭpezo kontraŭ katolikismo, 
mi povas imagi; alinumere artikolo 
pri antisemitismo en Pollando; laste 
artikolo pri Politikaj opinioj de Pol-
landanoj; La Sago (Sat-Amikara 
Gazeto), nr 101, 102, 103 (maj-okt 
2014): bela recenzo pri Sub fremdaj 

ĉieloj de edwin de kock; La Revuo 
Orienta, nr 1110, 1111, 1112, 1113 
kaj 1114 (jun—okt 2014: artikoleto 
pri “graveco de la angla kaj tamena 
malbona rezulto”, bonaj sinprezen-
toj de estraranoj, artikolo pri Hori 
Jasuo kaj lia agado; Esperanto ak-
tuell, 2014-3/4/5: artikolo Patri-
otismo ne estas festo! Belaj fotoj 
pri la ekumena diservo kovrilpaĝe 

pentekosta; Gruntvig-seminario en 
Sneek/Nederlando; grupfoto pri 
la partoprenantaro de la kongreso 
en erfurt; La KancerKliniko, nr 
151 + 152: recenzoj pri Konvinka 

kamuflaĵo de trevor Steele kaj pri 
Homoj de Putin de kalle kniivilä 
– ambaŭ legindaj!; bonaj tradukoj 
el Libro de Poezio (shijing); unua 
tabulo de La kanto de Gilgameŝ; 
Horizontaal, nr 268 + 269 + 270: 
Nederlandstalig blad van onze Bel-
gische collegae: interview met Phi-
lippe van Parijs “engels als lingua 
franca”; Claude Piron – volk zonder 
taal; Één wereld (nieuwsbrief van 
de Wereldfederalisten-beweging 
NL): nr 2, 2014: o.a. rob Moerbeek 
over indonesische weduwen; Jan-
Willem van leenhoff over de Fran-
se econoom thomas Piketty; La 
Espero, el Svedio, nr 2014: / 5-6: 
artikolo de “nia” ed Borsboom pri 
inkunabloj; Esperanto (UEA), jul-
aŭg ĝis inkl. okt 2014 – sed tiun vi 
ĉiuj ja abonas ĉu ne?; Sennacieca 
Revuo, nr 2014: kiel klasikfilolo-
gon kun sufiĉe da sperto en espe-

ranto-tradukado precipe interesis 
min la artikolo de Francisko degoul 
– Transskribo de propraj nomoj 

helenaj (escepte de nomoj hebrede-

venaj); mi miras, kial li ŝajne deiras 
sole nur el teoriumadoj leksikogra-
fiaj de Wüster, Waringhien kaj Piv 
(duc Goninaz), dum la efektivan 
uzadon li neglektas ekz en Biblio 
(inkluzive de la duakanonaĵoj – oni 
pensu pri Kilikio anstataŭ Cilicio) 
kaj la 5 volumoj de antologio la-
tina k.m.a.; Kontakto, nr 262 + 263: 
artikolo pri la spuroj de tibor Sekelj 
– po parto en ambaŭ n-roj; La Brita 
Esperantisto, nr 977, aŭtuno 2014: 
Marjorie Boulton 90-jara; bona ar-
tikolo pri esperanto kaj la unua 
mondmilito; AEU-bulteno (Anda-
luzia Esperanto-Unuiĝo), jul-sep 
2014: bona raportaĵo pri la Uk en 
Bonaero; Nova Irlanda Esperan-
tisto, nr 124 + 125: por la komen-
cantoj oni ankoraŭ havas paĝon kun 
kvadrato anstataŭ la litero ŝ.

GB 

EsPERANTO PublIKE

1] Nome de rob Moerbeek mi plusendas al vi kopion de artikolo pri la studsemajnfino en la gazeto Zondag-

ochtendblad de beverwijk/Heemskerk. la artikolo aperis en la eldono de 2 novembro 2014; kore salutas
ralph Schmeits, Centra oficejo de Uea

2]   In het blad De Geestmolen (augustus jl). MoleNWiekJe
Maak kennis met de wereldtaal 

	 	 	 	 	 	 		ESPERANTO 

tijdens het Studieweekeinde voor alle leeftijden 

7-8-9-november 2014

in De Banjaert te Wijk aan Zee.

Informatie en aanmelden:

Studsemajnfino@esperanto-nederland.nl

of telefonisch: 0223-643781

a Heijstra-valkering, Heiloo.
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REcENZO

FIlmETOj

Mia amiko Miguel Gutiérrez 
adúriz (sed ne nur li!) liveras ofte 
novajn filmetojn. Precipe grava 
estas punkto 1] tuj-sube:

1] Naskiĝis “HISTORIEJO”, 
nova esperanta jutuba kanalo 
kreita por kontaktigi nin kun la 
e-historio. Frandu jam ĝian unuan 
filmon, plene en esperanto: “Mir-
inda kroatio” 
http://youtu.be/Xl52rNC9Uko 
aliĝu al HiStorieJo. www.
youtube.com/user/Historiejo disa-
noncu la novaĵon. Helpu nin flegi 
nian kulturon.

2] Tomasz Chmielik omaĝas 
al edmond Privat en la 12a 
renkontiĝo de esperantlingvaj 
verkistoj kaj tradukistoj: http://
youtu.be/8yGoaHMqsd0

3] François stride interpretas la 

“Tarantelle” (87a Sat-kongreso, 
aŭgusto de 2014) 
http://youtu.be/kXGHCaiNaCa

4] Erszébet sekelj prezentas la 

libron “Padma, la eta dancistino” 
de tibor Sekelj:  
http://youtu.be/faB_HdB-X_Y

la jubilea libro de Akademia-

noj: 100-jara Esperanto 1887-
1997 aperis ĉe Fonto (1987)

la prezenton de Geraldo Mattos 
sekvas dek ses artikoloj diverste-
maj, diversstilaj.

andré albault skribas pri propraj 

nomoj kaj apelativoj – kelkaj 
ideoj pri iliaj karakteroj, pri ilia 
sennombreco; konsideroj pri nia 
sinteno. Ĝi enhavas teorion kaj  
klarigon; ĝis nun mi eĉ ne konis 
la vorton apelativo, kiun la aŭtoro 
klarigas en la unua paragrafo.

Werner Bormann skribas pri in-

ternacia kaj naciaj lingvoj, i.a. 
menciante subtilajn diferencojn in-
ter nacilingvaj vortoj kun preskaŭ 
samaj signifoj, kiuj malfaciligas al 
eksterlandanoj ĝustan vortuzon.

Marjorie Boulton tre interese 
rakontas pri la evoluo de Espe-

ranto, observita tra tradukoj de 

Ŝekspiraj dramoj. la aŭtorino pri-
komentas ekde la traduko de Ham-
let far d-ro Zamenhof en 1894 ĝis 
tiu de rikardo tria far John Fran-
cis en 1980 la kvalitojn de ĉiu tra-
duko: ĉu ili estis poeziecaj, ĉu ili 
ne ellasis malfacilajn versojn, ĉu 
kantoj en la teatraĵoj estas kante-
blaj, menciante same mistradukojn 
kaj belajn eltrovojn.

Probal daŝgupto skribas pri kate-

gorioj, la fleksio, la lingvistiko, 
kaj radikoj en Esperanto. Sufiĉe 
teoria artikolo, kiu tamen interesos 
multajn legantojn.

edwin de kock skribas pri la prin-

cipoj por la takso de neologismoj 

– tre interesa temo, kiun li pritrak-
tas kun multaj ekzemploj. 

“Baldaŭ post la apero de espe-
ranto, Zamenhof kaj aliaj kompre-
nis, ke ne sufiĉas por esprimi ĉion 
la limigita vortprovizo, per kiu 
komenciĝis la lingvo. tio eviden-

tis, unuavice, rilate la literaturon, 
kvankam efektive temas pri prob-
lemo pli ampleksa. la solvo estis 
enkonduki aldonajn radikojn, apud 
la pliekspluatado de la lingvola-
tentoj. tiel naskiĝis la tiel nomataj 
neologismoj.”(p. 76.) la titoloj de 
kelkaj paragrafoj indikas la vaste-
con de la temo: eviti, se eble, ab-
solutan sinonimecon; altfrekven-
caj vortoj estu, prefere, mallongaj; 
atentu la lingvokutimojn de la ho-
maro; novaj vortoj estu antaŭ ĉio 
klaraj, ktp.
William John downes skribas pri 
la etoso de propraj nomoj. li 

protestas kontraŭ literumo de sia 
nomo kiel viliamo Ĝono daŭnzo; 
kio memorigas min pri la pronon-
co de mia nomo: anglaj geamikoj 
diras Ènekie, kaj polaj annèk; 
la lastan mi unue ne rekonis kiel 
mian nomon! – li resumas la ar-
tikolon jene: “Mi proponas, ke ĉe 
landnomoj kaj ĉiuj aliaj geografiaj 
nomoj oni uzadu senŝanĝe la nor-
malajn jam ekzistantajn formojn 

5] Sten Johansson: Jen estas fil-
meto kun tre favora buŝa prezento 
fare de Paulo Sérgio viana pri mia 
esearo kroze – Proze: 
https://www.youtube.
com/watch?v=-
Z3n9zkHu0o&feature=youtu.be 

6] Jen pupteatraĵo de vibeke 
Helgesen (Norvegio), ludita en 
la 21a Pupteatra internacia Festi-
valo:
http://youtu.be/mwm21hŜU1a
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ĝeneralajn en la koncerna lando 
aŭ teritorio, kaj ankaŭ la interna-
cie konatajn formojn de la nomoj 
de aliaj landoj kaj teritorioj. Se ne-
cese aŭ konsilinde oni donu inter 
krampoj esperantigitan formon de 
la nomoj. ankaŭ personaj nomoj 
restu sen ŝanĝoj. oni ne uzu la 
finaĵon –o ĉe personaj kaj geogra-
fiaj nomoj – oni sekvu la ekzem-
plon de Zamenhof en lia traduko 
de tiutempe ne tradukitaj libroj de 
la Malnova testamento rilate al no-
minativaj nomoj, sed ne rilate al la 
akuzativaj. Neuzo de –o implicas 
neuzon de –on, kaj la motivoj por 
la neuzado estas la sama ĉe ambaŭ 
finaĵoj…”(p.96-97.)

Michel duc Goninaz skribas en Por 

kio utilas la Fundamenta Gram-

atiko? pri la “mita netuŝeblo” de la 
Fundamento kaj la dek ses reguloj. 
“Nombro, kiun entuziasmuloj ofte 
mencias kvankam la divido en pa-
ragrafoj estis pure arbitra kaj alia 
aŭtoro prezentus la saman lingvan 
sistemon alimaniere kaj atingus 
nombron pli malgrandan aŭ pli 
grandan ol dek ses.” (p. 98-99) Ĉi 
tiun artikolon mi legis kun granda 
intereso.

Bernard Golden amplekse skribas 
pri Terminologia kaoso: kompu-

tilo, komputero, komputoro. li 
mencias i.a. la nelaŭregulecon de 
“komputilo” ĉar la verbo komputi 
ne signifas – aŭ almenaŭ ne sig-
nifis la permaŝinan prilaboron de 
datenoj.

reinhard Haupenthal rakontas pri 
johann Hummler, pioniro de la 
planlingvo Volapük.

kaj leopold H. knoedt avertas: 
Atentu la kaptilojn. temas pri 
“falsaj amikoj” en latinidaj ling-
voj, ekz. “amplexo el l. amplexu, 
derivita de amplecti = ĉirkaŭbraki. 
Same kiel la portugala, la itala ‘am-
plesso’ konservis la latinan signi-
fon ‘brakumo’. la esperanta ‘am-
plekso’ tradukiĝas per ‘amplidão´, 
amplitude, vastidão ´ (p. 148) Sek-
vas multe da tiaj ekzemploj.

de François lo Jakomo oni legas 
pri Fluideco kaj evoluo: scienca 
analizo de akademiaj decidoj. 

“lingvo-scienco estas multe pli 
vasta ol oni kutime supozas, ĉar 
ĉiuj  konoj kaj perceptoj de la 
mondo esprimiĝas pere de lingvo. 
Sed mia ĉefa celo en tiu ĉi enkon-
duko estas pruvi, ke lingvaj kon-
ceptoj ekzistas nur interne de nia 
homa cerbo. kelkaj estas relative 
universalaj por homoj (ekzemple 
supro kaj malsupro), … aliaj va-
rias de lingvo al lingvo ekzemple 
la koloroj.”  P. 163.

Geraldo Mattos verkis longe, tre 
“teorie” pri Vortanalizo en Espe-

ranto. 

Baldur ragnarsson verkis pri la 

proza poemo: la ĝenro, ĝiaj la-

tentoj kaj aplikoj. Mi pensis, ke 
temos pri ne-rimantaj poemoj, sed 
tiuj fakte estas “ liberversaj.” Pro-
zaj poemoj aspektas kiel tekstoj 
kun linioj same longaj kiel en pro-
zo, dividitaj en alineoj.

Juan régulo Pérez rakontas pri 
kiel lazaro Zamenhof ricevis 

al Reĝan Ordenon de Izabela la 
Katolika, kun fotokopio de la do-

kumento, kaj klarigas la diversajn 
literumadojn de la nomo Zamen-
hof, la deveno kaj sinsekvo de liaj 
antaŭnomoj.

Reto Rosetti en la kruro de la 

pantalono skribas pri la demando 
kion oni unue instruu al infanoj. 
“…kontraŭ la konvencioj de ruti-
naj pedagogoj, mi permesas al mi 
dubi, ĉu iu ajn fako estas ŝtupara 
aŭ hierarkia strukturo, kaj simpatia 
al mi estas la principo de Jerome 
Bruner: oni povas klarigi en ia 
honestas maniero ion ajn al iu ajn, 
de kiu ajn aĝo. Ĝi ŝajnas al mi la 
devizo de la vera instruisto.” (p. 
229) tio memorigas min pri la in-
struisto pri fiziko kaj biologio, S-ro 
ruitenbeek, kiu tiel klare klarigis 
ke eĉ post 50 jarojn mi memoras 
tion, ke sen adhero oni ne povus 
pentri pordon – ne pro tio, ke la 
farbo defalus, sed pro tio ke la far-
bo ne adherus al la peniko.

C. Støp-Bowitz skribas pri Fakaj 

terminoj kaj la vortsrukturo de 

Esperanto. “ la grava demando 
estas nun kiel krei esperantajn ek-
vivalentojn por ĉi tiuj fakaj vortoj. 
ofte la aŭtoro de vorto por nova 
nocio kreas ĝin en formo latina… 
aŭ kreas ĝin en formo taŭga por sia 
nacia lingvo aŭ por la fremda na-
cia lingvo, en kiu li kutime publi-
kigas siajn sciencajn verkojn…” 
(p.231.)

Ĉi tiu libro enhavas ion por ĉies in-
tereso kaj gusto, ankaŭ nun, pli ol 
25 jarojn post ĝia apero.

anneke Schouten 
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INVITOj

1] Pentekosta Esperanto-kongreso 
La Germana Esperanto-Kongreso 2015 okazos en Hameln kaj mi estas la prezidanto de la loka klubo 
“La Ratkaptista Bando” kaj de la LKK. Ni jam preparis kaj organizis multon kaj daŭre plulaboras por 
havi sukcesan kongreson.

Ni invitas vin partopreni, ĉu oficiale kun la landa asocio aŭ ĉu nur individue per persona partoprenado, 
en ĉiu kazo vi kompreneble estas invitataj kaj bonvenigataj partopreni la kongreson pentekoste en Ha-

meln.

Jen vi trovas kelkajn unuajn informojn pri la kongreso jam sur la paĝo: 
http://www.esperanto.de/gek2015 .
Kore salutas vin

Heinz W. sprick

2]  Post iom da paŭzado (estis tro da samtempaj aferoj…), ni ree invitas vin ĉiujn al nia Librolegado en Rijs-
wijk: ĝi okazos la 10-an de januaro 2015, 11.00 – 15.00 h, en la hejmo de la redaktoro; se vi volas partopreni, 
sciigu nin rete gerritberveling@ziggo.nl aŭ telefone 070-213 4919. Ni planas ĉi-foje legi en la aŭtobiografio 
de Madzy van der Kooij. Ekzempleroj sufiĉaj ĉe-estas. Tagmeze ni paŭzos por simpla pan-manĝeto kun iom da 
kafo aŭ teo. Adreso: Van Vredenburchweg 435 / 2284 TA Rijswijk. 

RapORTaĴOJ

1] Op 12 september 2014 werd mw. 

Els van Dijk benoemd tot Ere-me-

dewerkende van het Internationaal 

Esperanto-Instituut, volgens de aan 

haar uitgereikte oorkonde ‘vanwe-

ge bestuurswerk voor KELI (1981-

2011) en voor Esperanto-Nederland 
(1999-2007) en voor haar veelzij-

dige huishoudelijke taken (vanaf 

2007) ten behoeve van het kantoor 

van IEI ‘ 

2] Grava mesaĝo  de la 
studsemajnfino-organiza(i)ntoj: 
la kombino de la studsemajnfino 
kaj la kkPS de NeJ estis sufiĉe 
sukcesa, kvankam ni rimarkis mul-
tajn aferojn plibonigindajn. entute 
partoprenis pli ol 80 personoj, kaj la 
junuloj el eksterlandoj havis la ma-
joritaton. krom la kutimaj progra-
meroj de ambaŭ organizaĵoj espe-
ranto Nederland organizis kelkajn 
aliajn programerojn, kiel: prelego 

pri la harpo kun multaj muzikaj ek-
zemploj, de Saskia veen. kiam tio 
estis preskaŭ finita, venis unu el la 
junuloj kun sia propra harpo, kaj, 
tute ne atendite, sonis kelkaj belaj 
duetoj. 
la prezentado de kapriol’  sabat-
vespere, kun la folkbalo, estis ple-
zuro por juna kaj olda. 
ankaŭ la prezentado de Malvo ven-
dredvespere estis tre aprezita. 
Ĉu la lecionoj pri esperanto kaj 
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Merkatumado, organizite de NeJ, 
ankaŭ estis sukcesplenaj, mi ne po-
vas prijuĝi. Mi estis tro okupita pri la 
organizado por iom rimarki pri tio. 
Pri  tiu organizado mi havas la sek-
vajn komunikojn: 
vinus, mia edzo kaj admini-
stranto kaj kun-organizanto de la 
studsemajnfinoj, bedaŭrinde devas 
ĉesi pro sanproblemoj. kaj por mi, 
organizanto kaj ĉiofaranto, sufiĉas 
nun post 9 jaroj. Mi volas ankoraŭ 
maksimume unu jaron fari la orga-
nizadon, por inici novan organiza-
dulon, sed tiam, post 10 jaroj, mi 
vere ĉesos pri la afero. 
ankaŭ nia kutima kuiranto, Sievert 
ahlers, jam ĉesis, pro reiro al resto-
racio, do por la pasinta semajnfino 
ni jam petis ekstran kuirejan helpon: 
Jannie v.d.Hoek, kaj por la kuirate-
lieroj aliĝis loes demmendaal, kiu 
krom tio estis bona helpanto en la 
kuirejo. 
Jannie promesis denove helpi dum 

la sekva “ordina-
ra” studsemajn-
fino en marto. 
Sed ni bezonas 
duan helpanton. 
Ĉar mi rimarkis, 
ke oni ne povas 
kuiri kaj orga-
nizi samtempe, 
tiam povas 

okazi strangaj 
aferoj. do mi 

urĝe serĉas 
duan kuirejan 

helpanton. 

Kaj mi ankaŭ volas inici novan 
organizanton jam dum la venonta 

studsemajnfino. tion mi volas fari 
dufoje, se necese, pro tio, ke vi povu 
transpreni ĉion bone. 
kiu ŝatas fari unu el la aktivaĵoj, 
bonvolu kontakti min. 
la sekva semajnfino jam estas pla-
nita de la 20a ĝis la 22a de marto 
2015, en la plej taŭga grupdomo “de 
Strubben” en Schoonlo, drenthe. 
kaj granda avantaĵo estas: vi rajtas 
partopreni senpage! kaj krome rice-
vos rekompencon de viaj kostoj.  

Belangrijk bericht van de Studie-
weekend-organisatoren:
De combinatie van het Studieweek-

end en de KKPS van NEJ was rede-

lijk succesvol. Hoewel we veel ver-

beterpunten opmerkten. Er deden in 

totaal meer dan 80 personen mee, en 

de buitenlandse jongeren waren ver 

in de meerderheid. Behalve de ge-

wone programma’s van beide orga-

nisaties, waren er ook enkele andere 

programmapunten geor-

ganiseerd door Esperanto 

Nederland. Zoals: een le-

zing over de harp met veel 

muzikale voorbeelden, 

door Saskia Veen. Toen 

dit bijna afgelopen was, 

kwam een van de jonge-

ren ook met haar harp, 

en, volkomen onverwacht, 

werden  er een paar mooie 

duetten gespeeld. 

Het optreden van Kapriol’ op za-

terdagavond was, samen met de 

volksdansen, een plezier voor jong 

en oud. 

Ook het optreden van Malvo vrij-

dagavond werd erg gewaardeerd.  

Of de lessen over Esperanto en 

Merkatumado, ingebracht door 

NEJ, succesvol waren, kan ik niet 
beoordelen. Ik had het te druk met 

de algehele organisatie om hier iets 

van mee te krijgen. 

Over die organisatie heb ik het vol-

gende mede te delen: Vinus, mijn 

echtgenoot en administrateur en 

mede-organisator van de studie-

weekends, moet helaas stoppen 

om gezondheidsredenen. En ikzelf, 

organisator en manusje van alles, 

vind het na 9 jaar welletjes. Ik wil 

nog hooguit 1 jaar de organisatie 

doen, om een nieuwe organisator 

in te werken, maar dan, na 10 jaar, 

stop ik er echt mee. 

Ook onze vaste kok Sievert Ahlers 

is gestopt, wegens terugkeer in de 

horeca, dus voor het voorbije week-

end hadden we al extra keukenper-

soneel gevraagd: Jannie  v.d.Hoek. 

En voor de kookworkshops had 

Loes Demmendaal zich aangemeld, 

die voor de rest ook meehielp in de 

keuken. 

Jannie heeft toegezegd om in het 

eerstvolgende “gewone” studie-

weekend in maart weer te helpen in 

de keuken. Maar er is daar nog een 
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tweede hulp nodig. Want ik heb ge-

merkt, dat je niet tegelijk kunt koken 

en de organisatie doen, dan gaan er 

rare dingen gebeuren. Dus vraag ik 
dringend om een tweede keuken-
hulp. 

En ook zou ik graag volgend week-
end al een nieuwe organisator 
inwijden. Dat wil ik zonodig twee 

keer doen, zodat je alles goed kunt 

overnemen. 

Wie voor een van de activiteiten 

voelt, wordt verzocht contact op te 

nemen. 

Het volgende weekend staat al ge-

pland van 20 tot 22 maart 2015, in 

de meest geschikte groeps-accomo-

datie “de Strubben”, in Schoonloo, 

Drenthe.  En een groot voordeel is: 

je mag gratis meedoen! En krijgt 

bovendien onkosten vergoed. 

Marijke Lathouwers, Kruiszwin 

1205, 1788 LE Julianadorp. 

Tel: 0223-643781, retadreso: stud-

semajnfino@esperanto-nederland.nl 

Salutas Marijke.   

Ni konas la propedeŭtikan valoron 
de esperanto. Ĉu ni povos aldoni 
ekstran econ al tiu valoro?     Se ni 
rajtas kredi d-rinon antonella Sora-
ce el Skotlando: jes. en artikolo de 
Het Parool (25-10-14) ŝi asertas, 
ke deinfanaĝa dulingvismo ŝanĝas 
la cerbon en pozitiva maniero. tiaj 
infanoj multe pli bone komprenas, 
kiel lingvo estas strukturita kaj tial 
pli facile lernas trian aŭ kvaran 
lingvon. ilia menso malfermiĝas 
simple, ĉar ili konscias, ke oni povas 
nomi la saman objekton du-maniere. 
krome dulingvaj infanoj scias, ke 
eblas havi diferencan perspektivon 
al aĵoj – ankaŭ ekster la lingvo. en 
nia hodiaŭa socio tiu kompreno pri 
pluraj perspektivoj estas grava por 
krei respekton kaj toleron.

antonella Sorace estas profesorino 
pri evolulingvistiko de la Univer-
sitato de edinburgo. en sia esplo-
rado ŝi koncentriĝas precipe je du-
lingvismo. Ŝi nepre ne kredas, ke 
estas bona evoludirekto, ke la angla 
monde pli kaj pli graviĝas. Ŝi refer-
encas al la fakto, ke regionaj lingvoj 
estas malpli aprezataj. Malprave. 
dulingvismo povas esti ankaŭ la 
regado de regiona lingvo kaj nacia 
lingvo. dialektoj certe valoras. Su-
perrego de la angla povas rezulti en 
la kredo, ke la propra (nederlanda) 
lingvo estas malpli utila. Britoj es-
tas grandparte unulingvaj kaj oni 
povas facile konstati la konsekven-
cojn de tio.
antonella Sorace estas fondinto kaj 
direktoro de Bilingualism Matters 

(dulingvismo gravas), centro por 
dulingvismo.  Ĝia mesaĝo estas, 
ke ĉiuj lingvoj estas utilaj. Grave 
estas havi pli ol unu lingvon en la 
cerbo, ne kiom da homoj ĝin paro-
las. kompreneble ja gravas alirilate, 
sed ne por la persona evoluo. BM 
dumtempe estiĝis eŭropa retejo. 
antaŭ mallonge ĝi malfermis en 
Nederlando filion (la 12-an). oni 
organizas prelegojn, seminariojn, 
esplorojn kaj kunlaborojn. la cel-
grupo konsistas el ĉiuj sektoroj de 
la socio: instruistoj, sanspecialistoj, 
strategiistoj, gepatroj, entreprenoj. 
Ĉu ne kunlabor-oportuno por la es-
peranto-movado? laŭ mi esperanto 
povus grave roli en la strebado de 
BM!

kees ruig, Malden

ĈU  E S p E R a N T O   M a L F E R M a S   L a   M E N S O N  ?

3] PROmOcIO de OcEANO-

GRaFO
vendredon la 28-an de novembro ĉe 
la ŝtata universitato de Groningen 
doktoriĝis Marcus M.P. van Hul-
ten (1980), defendinte sian angla-
lingvan disertacion “aluminio kaj 
Mangano en la okcidenta atlanti-
ko. Modelstudo.” resumoj kaj tezoj 
estis aldonitaj, angle, nederlande 
kaj esperante. en la libro mem (294 
paĝoj) dankvortoj estas presitaj pro 
helpo ĉe la esperantigo ankaŭ al 
roel Haveman kaj ed Borsboom. 
aluminio estas la tria plej ofta ele-
mento kaj grave rolas por la forti-
go de la silicia ŝelo de la plej oftaj 
plantaj planktoneroj, la diatomeoj. 
kaj mangano grave rolas en la fo-
tosintezo kaj kiel nutrero.
Marco komparis mezurojn de tiuj 
spurelementoj en specimenoj de 
oceanakvo kun ĝenerale uzataj 
eŭropaj komputilaj modeloj pri la 
distribuo de solvita aluminio kaj 
konstatis loke okulfrapan diverĝon. 

kaj por la distribuo de solvita 
mangano li mem evoluigis kompu-
tilan modelon.
Nin kiel esperantistojn aparte in-
teresas lia oka tezo, ke  por vor-
tigi pensojn plej konvenas la ge-
patra lingvo kaj por internacia uzo 
neŭtrala lingvo kiel esperanto. 
kiam fine la promocianta profesoro 
Hein de Baar  transdonis la parol-
vicon al la estro de la reĝa metolo-
gia instituto andreas Sterl, ĉi tiu do 
uzis la nederlandan kaj aparte laŭdis 
la larĝperspektivan aliron de Marco, 
inkluzive de esperanto.
Marco van Hulten krome aktivas en 
la agadogrupo Monda Jura ordo de 
WFBN, la nederlanda branĉo de la 
Mondfederista Movado. li plurfoje 
helpis min instrui esperanton en tiu 
rondo.

rob Moerbeek. 
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1] Cyriel van Dijk 1923 – 2014 
la 27-an de oktobro forpasis je la aĝo de 
87 jaroj sinjoro Cyriel van dijk el Zaltbom-
mel. Cyriel kaj mi hazarde fariĝis kores-
pondamikoj. al tio “kulpis” iama komuna 
korespondamiko el Madagaskaro. krom 
pri esperanto Cyriel kaj mi ambaŭ ankaŭ 
interesiĝis pri naturo kaj ĝi estis grava temo 
en nia korespondado. dum multaj jaroj Cy-
riel kaj lia edzino Nel kun plezuro prizorgis 
sian hobio-ĝardenon. li ankaŭ tre interesiĝis 
pri la disvolviĝo de pluraj gravaj internaciaj 
temoj. la ekrano de la komputilo por li estis 
fenestro al la mondo. Ĝis antaŭ nelonge Cy-
riel estis ŝatata membro de la pentroklubo 
“de aak” en Zaltbommel. Pasintan some-
ron la loĝejo de Nel kaj Cyriel estis renovi-
gita. estas bedaŭrinde, ke ili nur mallonge 
kune povis profiti la avantaĝojn de la reno-
vigo. Precipe por Nel, sed ankaŭ por la aliaj 
parencoj, la forpaso de Cyriel estas grava 
perdo. espereble la multaj belaj memoroj al 
la mortinto povas iom mildigi la perdon.    

luit Staghouwer

2] El La Amsterdama Rondo: je mia be-
dauro mi sendas al vi mesaĝon, kiun mi ri-
cevis de elly Schaap-Glas. Miaj sentoj de 
funebro akompanas ŝin. al sinjorino Schaap 
mi deziras kuraĝon kaj forton. Nedko estis 
modesta, ĉarma kaj inteligenta viro. li kun 
plezuro partoprenis niajn kunvenojn. Ni 
plezure vidis lin inter tiuj, kiuj vizitis regule 
la amsterdaman rondon. li mankos al ni. 
Sed bonaj memoroj pri li restos ĉe ni. 

a.J.B-tH 
Het is een heel treurige situatie geweest in 

Bulgarije. Nedko heeft twee en een halve 
maand in Sofia in het ziekenhuis gelegen. 

Ik kon daar een kamer huren in het zieken-

huis. Hij is aan de by-pass geopereerd, maar 

3 dagen later moest er een spoed-operatie 

plaats vinden. […] 14 oktober is hij aan 
een bloeding overleden. 14 November zal ik 
weer naar Bulgarije gaan. Zijn dochter zal 

ik dan bezoeken en sterken met het opruimen 

van het huis van Nedko, dat te koop staat. 
Voorlopig zal ik de bijeenkomsten in Am-

sterdam dus niet bezoeken. Van Nedko moet 
ik iedereen bedanken voor de hartelijkheid 

waarmee hij in Nederland is ontvangen. 
Goede bijeenkomsten wens ik U allen toe, 

hartelijke groet van Elly Schaap-Glas

3] Ru bossong

la 11-an de novembro 2014: tiun tagon for-
pasis unu el niaj fondintoj kaj la unua ka-
sisto de eke, Sinjoro ru Bossong. 

Hodiaŭ mi ricevis la funebran leteron kaj 
frapis min la birdo (gruo) kaj la teksto: 
Ru wist wat hij wilde. Een bevlogen man 

met liefde voor natuur en cultuur, maar 

vooral voor Catrien. Socialist en esperan-

tist in hart en nieren. 

Post fruktodona vivo glitis el la vivo 

25-9-1923 --- 11-11-2014 

Ru sciis kion li volas. Entuziasma persono kun 

amo por naturo kaj kulturo, sed precipe por 

Katrin. Ĝisosta socialisto kaj esperantisto. 
Precize antaŭ 50 jaroj, la 15an de decembro 
kunvenis kelkaj esperantistoj en Floraplein 
23 eindhoven kaj fondis la esperanto-
klubon eindhoven. Poste mallongigita al 
eke. kelkajn jarojn poste mi konatiĝis al 
eke. Jam dum mi sekvis la televidan kur-

son en 1971, la estraro de eke invitis min al 
sia kunveno. tuj ru pretis instrui. Ĉiun se-
majnon ni kunvenis kvar-kvinope por sper-
tigi la parolon kaj inter ni lia nomo baldaŭ 
ŝanĝiĝis al “vivanta vortaro”.  Ne nur vor-
tojn li konis, sed ankaŭ ĉiujn plant-, arbo-, 
birdonomojn. Promenante kun ni inter la 
kampoj kaj arbaroj dum la juniaj piknikoj, 
li montris kaj klarigis pri plantoj kaj bestoj. 
iun sunplenan aŭtunan sabatomatenon ru 
entuziasme alvokis: “Cu vi vidis ilin? Ĉu vi 
aŭdis la sonon?” ( ru nur parolis esperante.) 
temas pri dudeko da gruoj, superflugantaj, 
belege kontraste al la helblua ĉielo. en la 
klubvesperoj dum skrabloludado neniu suk-
cesis gajni premion, do ek de la komenco 
li fariĝis la gvidisto. kiam laŭ lia opinio 
katrin tro larĝskale parolis, li iel speciale 
scipovis limigi ŝin. konata estas la laŭta 
voĉo por aŭdigi al ni lian mal-konsenton aŭ 
opinion. kelkajn temojn ni ĉiam klopodis 
eviti. Sed ho veh, se tamen foje ………… 
entuziasme li raportis pri esperantaj ekster-
landaj vojaĝoj. Pri restado en la dezerto de 
Nord-afriko, pri Ĉinio, Japanio, trajnvojaĝo 

tra la iama Sovjet-Unio, (mi aŭdis ion pri 
mallonga pantalono dum nokta promenado 
kaj polica malkonsento), vizitoj al Brazilo 
kaj Bona espero, islando, kubo, ktp.. li 
montris diapozitivojn kaj vigle rakontis. 
Pasintan 25an de septembro ru fariĝis 91-
jara. la kunvenon de eke en tiu monato 
li ankoraŭ ĉeestis kaj aŭskultis la feriajn 
travivaĵojn niajn. Mem li kontribuis el pro-
praj memoroj kaj tre ĝuis la ĉokoladan tor-
ton bakitan de unu el ni. katrin tre mankis al 
li post ŝia forpaso la 3an de aprilo 2012. Pli 
kaj pli ru malfortiĝis, ne perdis la intereson 
sed la forton memstare daŭrigi. kaj ĝuste 
tiun ĉi jaron ni iom ceremonie memoras la 
“or”-iĝo de eke. Ni antaŭĝojis, ke el la tri 
fondintoj ankoraŭ du povus ĉeesti. tiel ne 
estos .... 
esperanto estas ru kaj ru estas esperanto. 
Forpasis tre aktiva, instiga homo, ni ne for-
gesu lin. 
“De vogel is gevlogen” “La birdo forflu-

gis”.

Mareje van erp, membro de eke.

4] En la 19a de oktobro 2014 forpasis aad 
Demmendaal-op den Brouw, 87-jara. 
Ŝi estis unu el la diligenta kolegaro, kiu en 
laboro paca ne laciĝis.
Ŝi esperantiĝis en 1960 per kurso en kvar-
tala gazeto de anton vollegraaf.  en 1963 
ŝi ekkorespondis kun familio el Pardubice 
en tiama Ĉeĥoslovakio. la amikeco daŭris. 
Multfojaj vizitoj sekvis, plejofte ĉiujare ĝis 
la sanstato malebligis tion. antaŭ la unua 
vizito en 1966 al Pardubice ŝi certigis, ke 
ŝia edzo kaj ambaŭ filinoj ankaŭ lernis es-
peranton.
aad estis aktiva membro de Fle kaj  Sat. 
en decembro 1972 ŝi provizore transprenis 
la membro-administradon de Fle de k-do 
Siglé. en 1973 sekvis la oficiala elekto dum 
la nacia Fle-kongreso en Hengelo. de 1977 
ĝis 1982 ŝi deĵoris kiel kasistino de Fle kaj 
la Faulhaber Fondaĵo.  de 1989 ĝis 1996 ŝi 
prizorgis la administradon de komuna es-
peranto Gazeto.
Ŝi ankaŭ loke en rotterdamo okupiĝis pri la 
financoj kaj instruado (gramatiko).
tre sukcese ŝi funkciis kiel kasistino de la 
Sat kongresoj en Hago kaj amersfoort. la 
laborantoj en la Sat-sidejo en Parizo bone 
konis kaj laŭdis ŝian kapablon pri financoj 
kaj akurataj buĝetoj. de decembro 1996 ĝis 
fino de 2003 ŝi estis la kasisto de taNeF. 
Pro sia sanstato ŝi, je ŝia bedaŭro, devis ĉesi 
la amatajn taskojn.

loes en inge demmendaal

NEKROLOGO
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